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Załącznik nr 2  do rozeznania rynku z dnia 25.05.2020 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

 

Nazwa Wykonawcy 

…..………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba ………………………………………………………………………………………… 

numer telefonu/ e-mail: ……………………………………………………………………………. 

Ja, niżej podpisana/y, składając ofertę w ramach rozeznania rynku obejmującego wykonanie 

zamówienia: 

CZĘŚĆ I 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup karnetów open na siłownię dla 80 uczestników 

projektu „Akademia Aktywnych Seniorów” w wieku 60 + współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020. 

2. Karnet umożliwiać ma pełny dostęp do wyposażenia i sprzętów do ćwiczeń o dowolnej 

godzinie w czasie otwarcia obiektu, 

3. Karnet ważny będzie przez  7  miesięcy w okresie czerwiec-grudzień 2020  

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

• Dostarczenia Zamawiającemu karnetów open na siłownię, które będą możliwe do 

wykorzystania na siłowni znajdującej się na terenie miasta Białystok. 

CZĘŚĆ II 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup karnetów open na basen dla 80 uczestników 

projektu „Akademia Aktywnych Seniorów” w wieku 60 + współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020. 

2. Karnet umożliwiać ma pełny dostęp do kompleksu basenowego o dowolnej godzinie w 

czasie otwarcia obiektu, 
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3. Karnet ważny będzie przez  7  miesięcy w okresie czerwiec-grudzień 2020  

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

• Dostarczenia Zamawiającemu karnetów open na basen, które będą możliwe do 

wykorzystania w kompleksie basenowym znajdującym się na terenie miasta Białystok. 

• W ramach oferowanych karnetów uprawniających do skorzystania z basenu, należy 

zapewnić: 

➢ basen kryty, 

➢ saunę, 

➢ jacuzzi, 

➢ zaplecze higieniczno-sanitarne, 

➢ ratownika. 

 

5. Karnety będą wykorzystane do dnia 31.12.2020 r. 

6. Koszt wykonania i dostarczenia karnetów ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia karnetów wejściowych na siłownię w 

terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego listy osób uprawnionych do 

otrzymania karnetów wejściowych na basen i dostarczenia do biura projektu „Senior na 

czasie!” mieszczącego się przy ul. Warszawska 44/1 (III piętro), 15-077 Białystok. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osobowej listy korzystających z 

karnetów, z zastrzeżeniem, że zmiana użytkownika karnetu nastąpi po wcześniejszym 

zawiadomieniu przez Zamawiającego. 

9. W przypadku  nieumyślnego zniszczenia lub zagubienia karnetu Wykonawca 

zobowiązany jest do wydania bezpłatnego duplikatu karnetu. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do przesłania na adres e-mail Wykonawcy listy 

uczestników uprawnionych do otrzymania karnetów wejściowych na basen. Lista ta 

będzie zawierać imię i nazwisko. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych użytkowników karnetów 

wejściowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 

osobowych  (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000 z późn. zm.). 

w projekcie „Akademia Aktywnych Seniorów” współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 

2020 Priorytet I. Edukacja osób starszych Działanie „Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych 

dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, 
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nowe technologie), programy edukacyjne o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu. 

Oferta numer: 18663 

 

oświadczam, że: 

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu;  

2. nie jestem/Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

(Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku).  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

Miejscowość, data 

 

                                   ………………..………………………………..………………… 

Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/osób upoważnionych do 

reprezentowania Oferenta 

 


